
Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG 

Plenární zasedání 5. října 2015, Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni 

Za výbor komise přítomni: Kateřina Tomešková, Silvie Čermáková, Lucie Jagošová 

Zprávy o uplynulém dění  

- členové komise referovali o uplynulých seminářích se spoluorganizací nebo spoluúčastí 

členů Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku roku 2015 a jejich hotových 

nebo plánovaných výstupech (únor – Masarykova univerzita Brno, červen – Muzeum 

Vysočiny Jihlava, červen – Masarykovo muzeum v Hodoníně, září – Hradec Králové) 

- výbor komise referoval o dalších uplynulých aktivity komise: připomínkování 

dokumentů, navázaná spolupráce s PhDr. Jaroslavem Hankem, Odborná komisia pre 

vzdelávanie a výchovu v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku 

Aktuální a připravované projekty a akce 

 Muzeoedu, představení centrálního portálu edukačních aktivit muzeí a galerií 
(referoval Mgr. Tomáš Drobný, Metodické centrum muzejní pedagogiky) 

 Nabídka přednášek zahraničních lektorů pro odbornou veřejnost – podzim 2015 
(referovala Mgr. Lenka Mrázová, Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví) 

 Iniciativy k obnovení činnosti České sekce INSEA (referovala Mgr. Petra Šobáňová, 
Ph.D., Katedra výtvarné výchovy, Univerzita Palackého v Olomouci) 

Diskuse 

 debata nad členskou základnou komise, která čítá na 80 jmen – ale zahrnuje řadu osob, 
které již nejsou zaměstnáni v členských institucích a dalších osob, které se podle 
zkušeností z poslední let neúčastní žádných akcí komise ani plenárních zasedání; 
závěry: výbor komise po uplynulých dvou letech přistoupí nyní opět k revizi členské 
základny a dořeší současně i aktualizaci údajů o členech výboru 

 v souvislosti s členskou základnou diskutována také vhodnost úprav Jednacího řádu 
Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG – diskutovány prvotní návrhy 
na změny, účastníci plenárního zasedání se dohodli, že hlasovat o návrzích úprav se 
bude na příštím plenárním zasedání v roce 2016 

Doplňovací volby do výboru komise  

– v uplynulých měsících se uvolnila ve výboru komise dvě místa – svoje posty dali před 

ukončením funkčního období k dispozici Mgr. Klára Smolíková a Mgr. Pavel Holman 

- o uvolněná místa ve výboru komise se v doplňovacích volbách ucházeli:  

Mgr. Jitka Králová (Regionální muzeum Mělník) 

Mgr. Tomáš Drobný (Metodické centrum muzejní pedagogiky) 

Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci) 



Průběh a výsledky hlasování: 

- hlasovacích lístků: 23, forma hlasování – tajná 

- výsledky: Tomáš Drobný – 16 hlasů, Jitka Králová – 15 hlasů, Petra Šobáňová – 14 hlasů  

- závěry: nově zvolení členové výboru, T. Drobný a J. Králová, se připojí ke stávajícím členům 

výboru pro první společné zasedání výboru 6. října 2015 

 

Zapsala: Lucie Jagošová 


